النظام السوري يستخدم أسلحة كيميائية
جمددا يف الالذقية وجيب على الوالايت
املتحدة األمريكية وفرنسا وبريطانيا ودول
العامل املتحضرة الوفاء بوعودها
جيب التدخل الفوري عرب حتالف دويل حلماية
املدنيني يف سوراي على غرار تدخل حلف الناتو
يف كوسوفو
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R190516
تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:
أوالً :مقدمة
اثنياً :مسؤولية محاية املدنيني يف سوراي
اثلثاً :أول استخدام موثَّق لألسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري بعد هجوم مدينة دوما األخري
رابعاً :النظام السوري وبسبب ضعف اجملتمع الدويل استخدم األسلحة الكيميائية  217مرة حبسب
قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
خامساً :االستنتاجات والتوصيات
أوالً :مقدمة:

مضــى قرابــة عــام علــى هجــوم مدينــة دومــا الكيميائــي ،الــذي شـنَّه النِّظــام الســوري علــى مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق يف
 /7نيســان ،2018 /وقــد وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إثـ َـره مقتــل  39مدني ـاً قض ـوا خنق ـاً بينهــم  10أطفــال،
وصعــق يومهــا العــامل جمــدداً ابلصــور واملقاطــع
ـب قرابــة  550شــخصاً أبعـراض تنفســية وعصبيــةُ ،
و 15ســيدة (أنثــى ابلغــة) ،وأصيـ َ
املصــورة ،الــي وردت مــن األماكــن الــي أصابتهــا اهلجمــات الكيميائيــة ،وال يـزال النظــام الســوري يتحــدى اجملتمــع الــدويل ويتجـرأ
جمــدداً علــى اســتخدام األســلحة الكيميائيــة.
ودفاعـاً عــن اســتخدام النظــام الســوري وتشــجيعاً لــه علــى االســتمرار يف اســتخدام األســلحة الكيميائيــة اســتخدمت دولــة روســيا
يف  /10نيســان 2018 /حـ َّـق النَّقــض الفيتــو ضـ َّـد مشــروع قـرار لتشــكيل جلنــة حتقيــق خبصــوص اســتخدام الســاح الكيميائــي،

وكانت هذه هي املرة الـ  12اليت تســتخدم فيها الدولة الروســية حق النقض لصاحل النظام الســوري املتورط ابســتخدام األســلحة
الكيميائيــة وابرتــكاب انتهــاكات فظيعــة تُشـ ِّكل جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية وجرائــم حــرب ،مــن غــر املقبــول أن يتغلَّــب حــق النقــض
علــى مســألة تُشـ ِّكل هتديــداً ألمــن البشـرية كمســألة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة.
ردة فعــل اجملتمــع الــدويل هــذه املــرة مل تتأخــر كثـراً ،وقصفــت القـوات األمريكيــة والربيطانيــة والفرنســية يف  /14نيســان2018 /

ثالثــة مواقــع يف ســوراي تدعــم برانمــج النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة ،واقتصــرت علــى ذلــك ،وخــرج النظــام الســوري وحليفــه
الروســي منتصـراً جمــدداً ،ألنــه حصــل علــى منطقــة الغوطــة الشــرقية مقابــل قصــف ثالثــة مواقــع لــه ،لقــد كانــت الضربــة العســكرية
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حمــدودة للغايــة ومل تضعــف قــدرة النظــام الســوري علــى االســتمرار يف ارتــكاب االنتهــاكات الفظيعــة ،وال علــى التفكــر جمــدداً
ابســتخدام األســلحة الكيميائيــة طاملــا َّ
أن ردة الفعــل ســوف تقتصــر حبدهــا األقصــى علــى هــذا الشــكل البســيط احملــدود ،كمــا
أنـَّـه مل تتبعهــا خط ـوات سياســية ترســم خارطــة طريــق هتــدف إلهنــاء الن ـزاع الســوري حنــو تغيــر سياســي تعــددي دميقراطــي حيقــق
االســتقرار والعدالــة.
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“لقــد َّ
توعــد الرئيــس األمريكــي والرئيــس الفرنســي ورئيســة الــوزراء الربيطانيــة النظــام الســوري أبنــه يف حــال

ـورط النظــام الســوري
اســتخدام أســلحة كيميائيــة جمــدداً فســوف يكــون هنــاك رد حاســم ،وهــا قــد ثبــت تـ ُّ

جمــدداً ابســتخدام األســلحة الكيميائيــة ،وهــو النظــام الوحيــد علــى وجــه الكــرة األرضيــة ،الــذي ال ي ـزال

يســتخدم األســلحة الكيميائيــة ،واجملتمــع الســوري ينتظــر الوفــاء ابلوعــود املقطوعــة ،وحماســبة النظــام الســوري

بشــكل جــدي وفعــال”.

اثنياً :مسؤولية محاية املدنيني يف سوراي:

لقــد ارتكــب النظــام الســوري علــى مــدى مثــاين ســنوات جرائــم وانتهــاكات فظيعــة حبــق املدنيــن الســوريني ،ومل يســتجب ألي

مــن مطالــب جلنــة التَّحقيــق الدوليــة بشــأن اجلمهوريــة العربيــة الســورية ،وال مطالــب املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان ،وال حــى
ق ـرارات جملــس األمــن ،وكان يفــرض مبجلــس األمــن أن يتَّخــذ تدابــر مجاعيــة ويتحــرك مبوجــب املادتــن  41و 42مــن ميثــاق
األمــم املتحــدة ،لكنــه فشــل أيضـاً بســبب احلصانــة الــي منحتهــا روســيا للنظــام الســوري ،كمــا َّأنــا مل ُتجــم عــن اســتخدام حــق
النقــض يف حالــة النظــام الســوري ،الــذي ليــس فقــط مل يلتــزم مبســؤولية محايــة املدنيــن ،بــل هــو مــن ارتكــب أفظــع االنتهــاكات
حبقهــم ،وصلــت مرتبــة جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية ،وإابدة داخــل مراكــز االحتجــاز عــر عمليــات التعذيــب.
َّ
أكــدت اللجنــة الدوليــة املعنيــة ابلتدخــل وســيادة الــدول يف تقريرهــا املنشــور يف كانــون األول  2001علــى َّ
أن“ :إ ْن ختلَّــف جملــس

األمــن عــن الوفــاء مبســؤوليته يف أوضــاع هتــز الضمــر وتســتصرخ النجــدة فســيكون مــن غــر املعقــول أن نتوقــع مــن الــدول املعنيــة أن
تســتبعد اســتخدام وســائل أخــرى أو اختــاذ أشــكال أخــرى مــن التدابــر للتصــدي خلطــورة وإحلــاح هــذه األوضــاع”
وهــذا مــا حصــل متامـاً يف ســوراي وليــس يف جمــزرة واحــدة أو يف انتهــاك واحــد بــل يف عمليــات القتــل والتعذيــب ،والعنــف اجلنســي،
واإلخفــاء القســري ،واســتخدام األســلحة الكيميائيــة ،والرباميــل املتفجــرة ،وحصــار املدنيــن ،والقائمــة تطــول ،لقــد ختلَّــف جملــس
األمــن عــن مســؤولياته يف احلالــة الســورية الــي اســتصرخت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان واملنظمــات الدوليــة وجلــان التحقيــق
األمميــة النجــدة مــن جملــس األمــن ألجلهــا آالف املـرات ،ويف هــذا الســياق َّ
أكــدت اللجنــة الدوليــة املعنيــة ابلتدخــل وســيادة الــدول
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يف التقريــر ذاتــه“ :يســتحيل التوصــل إىل توافــق يف الـرأي حــول أيــة جمموعــة مــن اقرتاحــات القيــام بتدخــل عســكري يعــرف بصحــة
أي تدخــل مل أيذن بــه جملــس األمــن أو اجلمعيــة العامــة .ولكــن هــذا رمبــا يــرك ظروفـاً يتخلــف فيهــا جملــس األمــن عــن الوفــاء مبــا
تعتــره هــذه اللجنــة مســؤوليته عــن احلمايــة يف وضــع يهــز الضمــر ويســتصرخ النجــدة .إهنــا ملســألة حقيقيــة يف هــذه الظــروف حيــث
ِ
ـح النــاس
ـاوز جملــس األمــن أو يف اإلض ـرار بذلــك النظــام إذا ذُبـ َ
يقــع أشــد الضــرر :يف اإلض ـرار ابلنظــام الــدويل إذا مت جتـ ُ
وجملــس األمــن واقــف وقفــة املتفــرج”.

اثلثاً :أول استخدام موثَّق لألسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري بعد هجوم مدينة دوما األخري:

األحد  /19أاير 2019 /قرابة الســاعة  08:00وثَّق فريق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان أول هجوم اســتخدم فيه النظام

الســوري األســلحة الكيميائية بعد هجوم مدينة دوما مبحافظة ريف دمشــق يف نيســان ،2018 /حيث قصفت رامجة صواريخ
اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري متمركــزة يف منطقــة اجلــب األمحــر جنــوب قريــة الكبينــة الواقعــة يف ريــف الالذقيــة الشــرقي ،ثالثــة
صواريــخ حمملــة بغــازات ســامة اســتهدفت هــذه الصواريــخ نقطــة متركــز اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام يف تلــة واقعــة يف األطـراف اجلنوبيــة
الغربيــة مــن قريــة الكبينــة؛ مــا أدى إىل إصابــة أربعــة مقاتلــن مــن هيئــة حتريــر الشــام ظهــرت عليهــم أع ـراض صعوبــة يف التَّنفــس
وامحـرار يف العــن ودمــاع.
جــاء هجــوم قريــة الكبينــة الكيميائــي يف إطــار التَّقــدم العســكري يف قــرى ريــف الالذقيــة الشــرقي وضمــن احلملــة العســكرية الــي
يش ـنُّها احللــف الســوري الروســي منــذ  /26نيســان 2019 /علــى منطقــة إدلــب خلفــض التصعيــد (أج ـزاء مــن حمافظــات محــاة
وإدلــب وحلــب والالذقيــة) وهــي آخــر مناطــق خفــض التصعيــد اخلارجــة عــن ســيطرة قـوات النظــام الســوري ،وقــد تناولنــا تفاصيــل
هــذه احلملــة وأبــرز االنتهــاكات النامجــة عنهــا يف تقريــر ســابق.
حصلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان من الطبيب منذر اخلليل على نســخة من تقرير أصدرته مديرية صحة إدلب ،يشــرح
التقريــر حالــة املصابــن الذيــن متــت معاجلتهــم يف أحــد املشــايف التابعــة للمديريــة ،ويذكــر أن األعـراض الــي ظهــرت عليهــم انجتــة
عــن التعــرض ملـواد ســامة ،وأشــار التقريــر إىل َّ
أن الطاقــم الطــي الــذي عــاجل املصابــن ذكــر وجــود رائحــة تشــبه الكلــور انتشــرت مــن
مالبــس املصابــن أثنــاء تقــدمي اإلســعافات األوليــة هلــم.
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع مصطفــى حــاق 1وهــو طالــب يف كليــة الطــب البشــري /ســنة رابعــة ويعمــل فــي
ختدير يف مشــفى جســر الشــغور بريف إدلب الغريب ،وأفادان“ :وصلت اإلصاابت إىل املشــفى اليت أعمل فيها قرابة الســاعة
التاســعة والربــع صباحـاً ،كان املســعفون قــد أبلغــوان عــر اهلاتــف َّ
أن املصابــن تعرضــوا للقصــف ابلغــازات الســامة؛ لذلــك

قمنــا أبخــذ االحتياطــات واتبعنــا إجـراءات الســامة املتعلقــة هبــذا النــوع مــن القصــف قبــل وصوهلــم”
قال مصطفى َّ
استقبل أربعة مصابني ترتاوح أعمارهم بني  18و  28عاماً ،وهم مقاتلون كانوا يف نقطة عسكرية على
إن املشفى
َ

تلــة يف قريــة الكبينــة بريــف الالذقيــة الشـرقي“ :بــدأان التعامــل مــع هــذه اإلصــاابت وقمنــا أوالً إبزالــة التلــوث خــارج املشــفى عــر
نــزع املالبــس وغســل أجســاد املصابــن ابمليــاه ،وارتــداء مالبــس جديــدة ،مث أدخلناهــم إىل قســم اإلســعاف” وصــف مصطفــى

األع ـراض الــي الحظهــا علــى املصابــن“ :كان ـوا يُعانــون مــن ســعال شــديد ،و وزيــز وخراخــر يف الصــدر ،وحرقــة يف البلعــوم،

وإقيــاء ،وصعوبــة يف التَّنفــس ،وامحـرار يف العينــن ودمــاع ،مجيــع هــذه األعـراض تؤكــد وقــوع هجــوم كيميائــي وتعــرض املصابــن

ـل اســتقراراً مــن
لغــازات ســامةَّ ،
زو ْدان مجيــع املصابــن ابألوكســجني ،أحدهــم لديــه قصــة مــرض ربــو مزمــن مــا جعــل وضعــه أقـ َّ
بقية املصابني ،وبلغت نسبة التَّشبع ابألوكسجني لديه َّ ، %66 SPO2
حقنا املصابني بـ  200ملغ من هيدروكورتزون،
وعندمــا بــدأت حالتهــم ابلتَّحســن قمنــا بتحويلهــم إىل العنايــة يف مشــفى آخــر”.

ذكــر مصطفــى أنـَّـه شــعر بعــد وصــول املصابــن بنحــو ربــع ســاعة بضيــق يف الصــدر َّ
وحكــة شــديدة يف اجلســم “علــى الرغــم مــن
تعرضــت إلصابــة اثنويــة بســيطةَّ ،
إن هــذه الدالئــل تُشــر إىل تعـ ُّـرض املصابــن لقصــف
االحتياطــات الــي اختذانهــا فإنــي َّ
ابلغــازات الســامة” قــال مصطفــى َّ
إن املصابــن الذيــن أشــرف علــى عالجهــم أخــروه َّأنــم اســتطاعوا متييــز رائحــة الكلــور بعــد اهلجــوم

مباشــرة “ذكــروا يل أهنــم تعرضـوا هلجــوم بعــدد مــن القذائــف ،وكان صوهتــا مســموعاً حلظــة انطالقهــا إال َّ
أن انفجارهــا مل حيــدث

صــواتً قــوايً علــى عكــس القذائــف االعتياديــة ،الــي غالبـاً مــا يتعرضــون إليهــا ،مث تسـ َّـربت رائحــة شــبيهة ابلكلــور املنــزيل”.

 1تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب يف  22أاير 2019
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رابعـاً :النظــام الســوري وبســبب ضعــف اجملتمــع الــدويل اســتخدم األســلحة الكيميائيــة  217مــرة حبســب
قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:
حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اخلاصــة بتوثيــق اهلجمــات الكيميائيــة يف ســوراي فقــد جــاء هجــوم قريــة
الكبينــة األخــر ليضــاف إىل  216هجومـاً كيميائيـاً مســجالً يف قاعــدة بياانتنــا وقــد نفَّذهتــا قـوات النظــام الســوري علــى امتــداد
األرض الســورية ويف حمافظــات عديــدة ،وقــد بلــغ جممــوع اهلجمــات الكيميائيــة املوثَّقــة يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق

اإلنســان قرابــة  222هجوم ـاً كيميائي ـاً منــذ  /23كانــون األول 2012 /وهــو اتريــخ أول اســتخدام موثـَّـق لدينــا للســاح
يتوزعــون حبســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
الكيميائــي يف ســوراي حــى  /20أايرَّ ،2019 /

• النظام السوري 217 :هجوماً كيميائياً ،معظمها يف حمافظيت ريف دمشق وإدلب.
• تنظيم داعش 5 :هجمات مجيعها يف حمافظة حلب.

تسـبَّبت تلــك اهلجمــات يف مقتــل مــا ال يقــل عــن  1461شــخصاً ،مســجلون يف قوائمنــا ابالســم والتفاصيــل ،مجيــع الضحــااي
قضـوا يف هجمــات نفَّذهــا النظــام الســوري يتوزعــون إىل:

•  1397مدنياً ،بينهم  185طفالً ،و 252سيدة (أنثى ابلغة).
•  57من مقاتلي املعارضة املسلحة.

•  7أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف أحد سجون املعارضة.
وإصابة ما ال يقل عن  9889شخصاً يتوزعون إىل:

إثر هجمات شنَّها النظام السوري.
•  9757أُصيبوا َ
إثر هجمات شنَّها تنظيم داعش
•  132أُصيبوا َ

وتتضمــن تفاصيــل احلـوادث الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا
وحيتــوي الرابــط التــايل تقاريــر توثِـّـق اهلجمــات الكيميائيــة الــي عملنــا عليهــا
َّ

كافــة ،مثــل توقيــت اهلجــوم ومكانــه ،وحالــة الطقــس ،وحصيلــة الضحــااي مــن قتلــى ومصابــن ،ونــوع الســاح املســتخدم ،وتواصــل
الصــور والفيديوهــات الــي وردت إلينــا وقمنــا مبعاينتهــا
مــع شــهود عيــان ،ومــع انجــن مــن احل ـوادث ،وجمموعــة ضخمــة مــن ُّ

والتَّحقــق مــن صدقيتهــا ،وغــر ذلــك مــن األدلــة ،وابلتــايل يشــكل اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة منط ـاً متكــرراً
ويرقــى إىل جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية ،إضافــة إىل أنــه جرميــة حــرب.
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خامساً :االستنتاجات والتوصيات:

• لقــد انتهــك النظــام الســوري عــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف قريــة الكبينــة القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف ،الــذي حيظــر

ـك “اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة”
اســتخدام األســلحة الكيميائيــة مهمــا كانــت الظــروف ،واثنيـاً خــرق مبــا ال يقبــل الشـ َّ
الــي صادقــت عليهــا احلكومــة الســورية يف أيلــول ،2013 /الــي تقتضــي بعــدم اســتخدام الغــازات الســامة وتدمريهــا ،واثلثـاً مجيــع

ق ـرارات جملــس األمــن ذات الصلــة وبشــكل خــاص  2118عــام  ،2013و 2209عــام  ،2015و 2235عــام ،2015
كمــا َّ
أن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يُشــكل جرميــة حــرب وفقـاً مليثــاق رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة.

• َّ
إن اســتخدام النظــام الســوري أســلحة دمــار شــامل ضـ َّـد الســوريني ســتبقى وصمــة عــار تالحــق اجملتمــع الــدويل علــى مــدى
التاريــخ ،ألنــه مل يعاقــب ُمن ِّفــذ اهلجــوم ،حــى جمــرد عقــوابت اقتصاديــة ،مل تقــم األمــم املتحــدة بفرضهــا ضـ َّـد النظــام الســوري كــرد
فعــل ولــو كان بســيطاً ،وهــذا يُظهــر حجــم الــردي الــذي وصلــت إليــه املنظومــة الدوليــة ،ويتوجــب عليهــا تصحيــح هــذا اخللــل
والقيــام بفــرض عقــوابت اقتصاديــة وعســكرية ضـ َّـد هــذا النظــام الــذي ال ي ـزال ُمص ـراً علــى ارتــكاب انتهــاكات ترقــى إىل جرائــم
ضــد اإلنســانية.
توصيات:

إىل جملس األمن الدويل:
• لقد َّ
الرغم من َّأنا مجيعاً تُشري إىل الفصل السابع.
تكرر انتهاك النِّظام السوري لثالثة قرارات جمللس األمن الدويل ،على َّ

• علــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضويــة الضغــط علــى احلكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري الــذي يســتخدم

الصــدد.
األســلحة الكيميائيــة ،وكشــف تورطهــا يف هــذا َّ

• على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية وعملية بعد انتهاك قوات احللف السوري الروسي اإليراين مجيع قرارات جملس األمن.

إىل جملس حقوق اإلنسان:
• يتوجب على جملس حقوق اإلنسان تسليط الضوء بشكل أكرب على استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية.
إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة :COI
• على جلنة التحقيق الدولية مباشرة التَّحقيق يف هذا اهلجوم ،ويف حوادث القصف اليت سبقته واليت تلته ،وحتديد املتورطني فيها.
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إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة :IIIM
الســابقة ،والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد
• النَّظــر يف اهلجــوم الـوارد يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر َّ

مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

إىل منظمة حظر األسلحة الكيميائية:
• علــى منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ضمــن واليتهــا اجلديــدة حتديــد املســؤولني عــن هجــوم قريــة الكبينــة وغــره مــن اهلجمــات
الكيميائيــة ،وابلتــايل حتميــل جملــس األمــن واجملتمــع الــدويل مزيــداً مــن املســؤولية تدفعهــم -ويف مقدمتهــم حلفــاء النظــام الســوري-

إىل عــدم التفكــر يف أي نــوع مــن العالقــة مــع نظــام يســتخدم أســلحة دمــار شــامل ضـ َّـد املدنيــن يف هــذا العصــر احلديــث أمــام
أعــن العــامل أمجــع.
إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
• دعم اآللية الدولية احملايدة املنشأة بقرار اجلمعية العامة رقم  71/248الصادر يف  /21كانون األول 2016 /وفتح حماكم
الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة ،ومالحقــة جرائــم احلــرب املرتكبة يف ســوراي.
إىل اجملتمع الدويل:

• علــى الــدُّول أن تُظهــر توحــداً أكــر ضـ َّـد النظــام الســوري املسـ ِ
ـتخدم الرئيــس واألبــرز لألســلحة الكيميائيــة يف هــذا القــرن ،وأن

تتحـَّـرك جــدايً وبشــكل مجاعــي لتطبيــق عقــوابت صارمــة ورادعــة وحقيقيــة وبشــكل فــوري.

• إجيــاد حتالــف إنســاين يهــدف إىل محايــة املدنيــن الســوريني مــن األســلحة الكيميائيــة والرباميــل املتفجــرةَّ ،
ـتمر
ألن روســيا ستسـ ُّ
يف عرقلــة جملــس األمــن واســتخدام الفيتــو آالف املـرات والتدخــل اإلنســاين الفــوري حلمايــة الشــعب الســوري علــى غـرار تدخــل
حلــف مشــال األطلســي حلمايــة املدنيــن مــن عمليــات القتــل والتطهــر يف يوغســافيا ،الــذي أقرتــه حمكمــة العــدل الدوليــة ومل تــرى
األمــر خمالف ـاً للقانــون الــدويل أو ق ـرار جملــس األمــن الــدويل رقــم  1244عــام  ،1999وخاصــة أننــا نتحــدث عــن انتهــاكات

فظيعــة تُشــكل جرائـ َـم ضـ َّـد اإلنســانية وجرائــم حــرب ارتكبــت مــن قبــل الســلطة احلاكمــة ضـ َّـد الشــعب.
إىل احلكومة الروسية:

• التَّوقــف عــن اســتخدام الفيتــو هبــدف محايــة النظــام الســوري املتـ ِّ
ـورط يف ارتــكاب جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية وجرائــم حــرب،
واســتخدام أســلحة كيميائيــة.
• التَّوقف عن منع إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
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إىل دول أصدقاء الشعب السوري:

املعرضــة للقصــف ابلغــازات الســامة يف ســوراي (يف ظـ ِّـل عجــز جملــس األمــن عــن إيقــاف اهلجمــات) أبقنعــة واقيــة،
• تزويــد املناطــق َّ
ـاع و ٍاق ،إضافــة إىل معــدَّات
وتُق ـ ِّدر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان احتياجــات تلــك املناطــق مبــا ال يقــل عــن  20ألــف قنـ ٍ
إلزالــة آاثر التلــوث الكيميائــي.

شكر وتقدير

خالــص الشــكر والتقديــر جلميــع الضحــااي واملصابــن وذويهــم ،ولألهــايل والنشــطاء ،الذيــن ســامهت إفاداهتــم علــى حنــو فعــال يف
التَّحقيقــات.
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